
Fiecare picătură contează pentru el …
Pentru BWT de asemenea!

25
ani

Pasiunea noastră este apa!

Apa este un component natural al vieții noastre. Intrăm în contact cu 
ea deja începând cu dușul de dimineață, cu ocazia spălării dinților, 
la cafeau de dimineață și este prezentă alături de noi pe tot parcursul 
zilei. Cu toate acestea știm puțin despre ea. De exemplu, de unde sosește.

Apa este un mediu unic, al cărei cantitate disponibilă limitată și 
creșterea valorii ei abia acum începe să fie conștientizată de către 
omenire. Creșterea în număr a populației, respectiv creșterea cerințelor 
legate de securitate, igienă și sănătate, ne oferă niște posibilități de 
afacere în domeniul tehnologiei tratării apei, foarte promițătoare, atât 
pentru noi cât și pentru partenerii noștrii.

Sloganul nostru, care este –For You and Planet Blue- exprimă în mod 
cel mai adecvat obiectivul nostru principal aceea: să dezvoltăm și să 
comercializăm soluții și servicii ecologice și economice pentru tratarea 
apei, care asigură, siguranță și igienă de grad înalt în contactul 
nostru zilnic cu apa, și contribuie la menținerea resurselor naturale ale 
Planetei noastre Albastre.

www.bwt.hu

Apa este Elixirul vieții

BWT - BEST WATER TECHNOLOGY

A BWT Hungária Srl. 
BWT Hungária este membru al grupului Best Water 
Technology (BWT), care este o firmă de top pe piața 
Europeană din domeniul tehnologiei de tratare a apei. 
Filiala din Ungaria constituie una dintre cele mai mari 
firme din regiunea Centrală și Est-Europeană care se 
ocupă de tratarea apei. Firma oferă soluții moderne și 
inovative de mai mult de 25 de ani, pentru rezolvarea 
problemelor care se ivesc legat de tratarea apei, atât 
pentru segmentul populației cât și pentru segmentul 
industrial. Cele mai importante valori ale firmei 
BWT Hungária Srl. sunt următoarele: stabilitate, 
experiență și calitate. Pe lângă produsele care deja 
au demonstrat valoarea lor pe piața autohtonă,  firma 
apare în mod permanent cu produse noi, oferind 
soluții inovative pentru clienții ei. Cercul activităților 
noastre include activitățile începând de la transportul 
utilajelor de bază folosite în tehnologia tratării apei și 
până la montajul și întreținerea celor mai complexe și 
sofisticate sisteme de tratare a apei.



apă pentru piscine

apă tehnologică

apă pentru cazane, pentru 
răcire și pentru instalații de 
climatizare

apă ultracurată necesară 
industriei farmaceutice

apă pentru 
încălzire centrală

apă potabilă

apă minerală

Gama de produse al BWT Hungária Srl. cuprinde toate produsele care vin în legătură cu tratarea apei.

Sunteți interesat de tehnologii de tratare a apei și ați dori să vă aflați mai multe despre produsele noastre?  

BWT acum caută parteneri comerciali pe teritoriul României, pentru vânzarea produselor lui.
Scopul nostru este ca în colaborare cu viitorii noștrii parteneri, să realizăm un portofoliu de produse care asigură satisfacerea nevoilor 
locale în cea mai vastă măsură.

Așteptăm să ne căutați, pe următoarele date de contact, prin care colegii noștrii vă pot furniza informații în limba maghiară, germană sau 
engleză, în legătură cu eventualele întrebări pe care le aveți.

Telefon: +36 23 430 480 sau prin e-mail: sales@bwt.hu
Să exploatăm împreună posibilitățile existente în piața tratării apei!

www.bwt.hu
 

Tratarea apei menajere ale gospodăriilor:

• Filtre gospodărești

• Instalații pentru dedurizarea apei

• Aparate pentru îmbunătățirea 

   calității apei potabile – ultrafiltere

   ulcioare de masă pentru filtrare

• Tratarea apei sistemelor de încălzire 

Tratarea apei industriale:

• Instalații de filtre industriale

• Filtre cu cărbune activ,eliminarea  

   fierului, manganului și al arsenului

• Instalații pentru dedurizarea apei

• Instalații bazate pe osmoza inversă (RO) 

• Instalații de sterilizare prin raze 

   ultraviolete

Pasiunea noastră este apa, sarcina noastră este tratarea apei!
BWT – no. 1. în privința inovațiilor!

Principala noastră competență: Inovația

Cheia asigurării unei aprovizionări 
sigure și fiabile cu apa, este 
tehnologia inovativă de tratare a apei.

Printr-o activitate de cercetare și dezvoltare
de mai multe decenii am reușit să dezvoltăm 
tehnologii și produse ecologice și eficiente 
de tratare și de curățare a apei. Aceste 
tehnologii asigură apă de o calitate excelentă 
atât pentru gospodării cât și pentru cea mai 
dezvoltată tehnologie necesară industriei 
farmaceutice, sau pentru tratarea apei hotelurilor.


